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DE WIL VAN GOD
hjms
Geliefde broeders en zusters, God is soevereign in Zijn wil. Dit heeft tot gevolg, dat God doet
wat Hij wil. Want de betekenis van “soevereign” is volgens het woordenboek “onbeperkt
heersend, onafhankelijk”, maar ook “hoogverheven, neerziend”. En omdat God de hoogste
Autoriteit is, de Schepper van hemel en aarde en van de mens, betekent dit dat Hij hetgeen
Hij wíl doen, ook kán doen.
Mijn broeders en zusters, daarom is het uitermate belangrijk dat wij Zijn wil verstaan. Opdat
wij Hem gehoorzaam kunnen zijn in de dingen die Hij van ons vraagt. Want de gevolgen
kunnen heel vérstrekkend zijn, indien wij ons leven niet conform Zijn wil leiden en inrichten.
Zo waren ooit de grote Babylonische koning Nebukadnézar, maar ook de grote apostel
Paulus, in Gods ogen verstokte zondaren, die absoluut contra Zijn wil leefden.
Nebukadnézar verhief zichzelf in hoogmoed bóven God, terwijl Paulus, die toen nog Saulus
heette, in zijn hoogmoed de discipelen van Jezus Christus zwaar vervolgde.
Beiden werden door God als beesten gesteld. Nebukadnézar leefde letterlijk als een beest
(Dan. 4:24-25,31-33) en Paulus werd figuurlijk een beest. Leest u maar Hand. 9:1a – “En
Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ………….”
Want het woordje “blazende” (in het Grieks “em’pneo”) betekent “in of op iets blazen,
inademen”. Met andere woorden, bedreigingen en doodslag waren om zo te zeggen het
element waar Paulus zijn levensadem van kreeg. Zulk een houding is niet menselijk meer,
maar beestachtig.
Maar gelukkig voor hen kwamen zowel Nebukadnézar als Paulus tot erkentenis van Gods
wil, zodat God hen van die beestennatuur kon verlossen.
Nebukadnézar kwam, na maar liefst zeven tijden als een beest te hebben doorgebracht
(Dan. 4:32), eindelijk tot inzicht en besef van zijn zonde.
Dan. 4:34-37 – “Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnézar, mijn ogen op ten hemel,
want mijn verstand kwam weer in mij; en ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn
Koninkrijk is van geslacht tot geslacht; En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en
Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand,
die Zijn hand afslaan, of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij? Ter zelfder tijd kwam mijn
verstand weder in mij; ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn
glans weder op mij; en mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij, en ik werd in mijn
koninkrijk bevestigd; en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik, Nebukadnézar,
en verhoog, en verheerlijk den Koning des hemels, omdat al Zijn werken waarheid, en Zijn
paden gerichten zijn; en Hij is machtig te vernederen degenen, die in hoogmoed wandelen.”
De zinsnede “mijn verstand kwam weer in mij” wordt in de Amplified Bible zó duidelijk als
volgt weergegeven: “my understanding and the right use of my mind returned to me”.
Zó is het! Leven contra de wil van God is een verkeerd gebruik van ons verstand. Maar leven
conform Gods wil is het correcte gebruik van ons verstand.
Saulus kwam tot zondebesef en erkentenis van Gods soevereigne wil, nadat hij uit genade
een ontmoeting met Jezus mocht hebben. Hand. 9:6 – “En hij, bevende en verbaasd zijnde,
zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de
stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.”
Broeders en zusters, ook wij zullen tot erkentenis van Gods wil moeten komen. Wij zullen
moeten leren om Zijn wil te verstaan. Rom. 12:2 – “En wordt dezer wereld niet gelijkvormig;
maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke
de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.”
Als wij Gods wil verstaan, zijn wij verstandig. Efez. 5:17 – “Daarom zijt niet onverstandig,
maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.”
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En vervolgens dienen wij van harte God te gehoorzamen. Efez. 6:6b – “…………….., maar
als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;”
Waarom zijn wij verstandig als wij Gods wil verstaan en doen? Omdat wij dan Zijn Koninkrijk
mogen binnengaan. Matthew 7:21 – “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal
ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de
hemelen is.”
Ons standpunt zal daarom ten allen tijde moeten zijn: “Uw wil geschiede, Heer”. Het zijn
deze woorden, die Jezus aan Zijn discipelen leerde in het bidden van het Onze Vader.
Matt. 6:9-10 – “Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde
geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.”
Als middel voor het verstaan van Zijn wil heeft God ons de bijbel, Zijn Woord, gegeven.
Jezus Zelf gaf ons een geweldig voorbeeld in het gehoorzamen van Gods wil. En mijn
broeders en zusters, Jezus werd juist tot het gehoorzamen van Gods wil naar de aarde
gezonden, waar Hij een smadelijke dood voor onze zonden aan het kruis stierf.
Joh. 6:38 – “Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar
den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.”
Het was in de Hof van Getsemané waar Hij in een geweldige gebedsworsteling Zijn eigen wil
overwon. Hier plaatste Hij Zijn wil op Gods wil. En in Mark. 14:36 kunnen we lezen dat Hij
zei: “…….: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg,
doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.”
Waarom gehoorzaamde Jezus Gods wil eigenlijk, broeders en zusters? Opdat Hij ons zou
kunnen redden van een eeuwig verderf als straf voor onze ontelbare vieze zonden. Hij wilde
niet dat wij voor eeuwig verloren zouden gaan. Neen, Hij wilde ons redden door voor ons de
straf te dragen. Dit kunnen we zo duidelijk lezen in de volgende drie schriftgedeelten:
Joh. 6:38-40 – “Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen,
maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, Die Mij
gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve
opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een
iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal
hem opwekken ten uitersten dage.”
Gal. 1:4 – “Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit
deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;”
1Tim. 2:4 – “Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.”
Is God niet ontzagwekkend en onbegrijpelijk groot en goed? Wie zal ooit deze grote Liefde
en Genade kunnen verstaan. Alles wat God doet, is erop gericht om onze eeuwige redding
te bewerkstelligen. Tenminste als wij willen! Daarvoor gaf Hij Zijn geliefde Zoon (Joh. 3:16).
Daarom leidt Hij ook ons leven vaak door diepe dalen van beproevingen.
Oh, neemt u Jezus toch vandaag nog aan als uw persoonlijke Heiland en Heer. Hij houdt
zoveel van u. Hij wil niet dat u verloren zult gaan.
Wij mogen geen enkele twijfel hebben aangaande Gods wil voor ons leven. Hij wil dat wij
gereinigd worden van onze zonden. Hij wil dat wij gered worden en Zijn kinderen worden.
Soms twijfelen wij aan Hem als wij het moeilijk hebben in ons leven en dan komen we met
vragen als: “Waarom dit, waarom dat, waarom zus en waarom zo”. Maar Jezus liet géén
enkele twijfel bestaan omtrent Zijn wil.
Mark. 1:40-42 – “En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op
de knieën, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem:
Ik wil, word gereinigd! En als Hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en
hij werd gereinigd.”
Ja, mijn broeders en zusters, het is de absolute en soevereigne wil van God, dat wij van elke
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onreinheid en van elke geestelijke melaatsheid en zonde worden gereinigd. Het is Zijn wil dat
wij leven en groeien in heiligmaking opdat wij eens bij Hem mogen zijn. 1 Thess. 4:3 – “Want
dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;”
Oh, mijn broeders en zusters, onze twijfels zullen beslist verdwijnen als wij een ontmoeting
met Jezus hebben. Net zoals Saulus ooit had. Hand. 9:3-6 – “En als hij reisde, is het
geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt
gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.
Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde,
zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de
stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.”
Net zoals Nebukadnézar deed (Dan. 4:34), hief Saulus zijn ogen op naar de hemel en het
Licht van God vulde zijn hart. Toen kon hij nog slechts de woorden stamelen: “Heer, wat wilt
U, dat ik zal doen?” En Saulus, die zichzelf zo hoogmoedig verheven had tegen de Here
Jezus Christus, werd voortaan juist bekend bij zijn Latijnse naam Paulus, hetgeen “de kleine”
betekent.
Wie ooit de verlossende Liefde en het alles openbarende Licht van Jezus in zijn hart heeft
ervaren, zal zo’n diepe dankbaarheid ervaren en zo’n besef van zijn eigen zondige nietigheid
krijgen, dat hij zijn leven nog slechts ter beschikking van Jezus wil stellen. “Heer, wat wilt u
dat ik doe? Wat mag ik voor u doen?”
Maar denkt u niet dat bij Paulus nu voortaan alles van een leien dakje ging. Hij concludeerde
dat het gehoorzamen van Gods wil een voortdurende geestelijke strijd vergde. Rom. 7:14-25
– “Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik
haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed
is. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in
mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te
doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil,
dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de
zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het
kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij
gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo
dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.”
Wij moeten tot erkentenis van Gods wil voor ons leven komen. Wij moeten net als Paulus
Gods wil leren verstaan en van harte willen gehoorzamen. Maar daarná begint de geestelijke
strijd die ieder van ons moet voeren. De geestelijke strijd om ons vlees te overwinnen. Want
net zoals Paulus zullen wij ontdekken, dat zodra wij God willen gehoorzamen en het goede
willen doen, ons vlees ons zal proberen te verleiden om juist het kwade te doen. Ons vlees is
die grote tegenstander van de Geest van God. Gal. 5:17 – “Want het vlees begeert tegen
den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet,
hetgeen gij wildet.”
Wij zullen uiteindelijk moeten overwinnen. Net als de zoon van een wijngaardenier die in de
wijngaard moest werken, niet wilde, maar uiteindelijk toch gehoorzaamde. Hij behaalde zo
gezegd de overwinning over het vlees (Matt. 21:28-31).
Broeders en zusters, neemt u een vast besluit. Wie voortaan uitsluitend nog de wil van God
wenst te gehoorzamen, heeft Jezus gekroond als de Heer van zijn of haar leven. En als wij
Gods wil gehoorzamen, dan zal onze beloning het eeuwige leven zijn. 1 Joh. 2:17 – “En de
wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der
eeuwigheid.”
Moge onze Heiland u rijkelijk zegenen. Amen.

